COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE ARA VERİLEN
SÜPER LİG, TFF 1. LİG VE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
MÜSABAKALARINA İLİŞKİN TALİMAT
MADDE 1 – AMAÇ
1- Bu Talimat, 2019 – 2020 Sezonunda Covid-19 salgın hastalığından dolayı ara verilen Süper Lig, TFF
1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının tamamlanmasına ilişkin özel koşulları belirlemek
amacıyla düzenlenmiştir.
2- Bu talimatta yer alan özel düzenlemelere aykırılık teşkil etmemesi kaydı ile müsabakaların
oynanmasına yönelik diğer Talimat ve Lig Statülerinde yer alan hükümler aynen uygulanır.
MADDE 2 – KAPSAM
Bu Talimat, Süper Lig, TFF 1. Lig Kulüplerinin, Yönetici, Teknik Adam, futbolcu, görevlileri ile
müsabaka görevlileri, medya ve yayıncı kuruluş mensuplarını ve diğer kişileri kapsar.
MADDE 3 - MÜSABAKALARIN SEYİRCİSİZ OYNANMASI
1- Süper Lig ve TFF 1. Lig’de 2019 – 2020 Sezonunda kalan müsabakalar seyircisiz olarak oynanır.
2- Seyircisiz olarak oynanacak olan müsabakalarda stadyuma girebilecek kişiler Ek-1’de belirtilen
tabloda gösterilmiştir.
MADDE 4 – STADYUM DÜZENİ
1- Protokol tribünü, ev sahibi ve misafir takım soyunma odaları, hakem odası, temsilci odası, doping
kontrol odası, basın toplantı salonu, basın tribünü, foto muhabirleri odası, basın çalışma odası, flaş
röportaj alanları ve stadyumda kullanılan tüm çalışma odalarının yüzeysel dezenfeksiyonu sağlanarak
hijyen kurallarına uyulması, bu alanlara ve stadyum giriş kapılarına dezenfeksiyonların sağlanması için
el antiseptikleri konulması zorunludur.
2- Kullanıma açık olacak olan tuvaletlere yeteri kadar sabun, tek kullanımlık kağıt havlu, el antiseptiği
konulması ve saat başlarında hijyen kurallarına uygun olarak temizlenmesi ve birden fazla pisuvar ve
lavabo olan tuvaletlerde; pisuvarlar ve lavabolar arasında birer boşluk bırakılacak ve boş bırakılan
pisuvarlar ve lavaboların kırmızı şerit ile kapatılması zorunludur.
3- Yedek Kulübelerine ve saha kenarına 20’şer metre ara ile el antiseptiği konulması zorunludur.
4- Stadyum içerisinde bulunacak olan kişilerin konumları ile oturma ve çalışma düzenleri Ek–2’de
gösterilen Stadyum Yerleşim Planına uygun olarak yapılır.
5- Protokol tribününde oturacak kişiler 3 koltuk boşluk bırakılacak şekilde ve arka sıradaki oturma
düzeni arada bir sıra boş bırakılmak suretiyle ön sıraya göre çaprazlama olarak oturmalıdır. Protokole
girecek kişilerin listesi organizasyon toplantısında müsabaka temsilcisine verilir.

MADDE 5 – ORGANİZASYON VE SORUMLULUK
1- Müsabaka günü saat 12:00’de yapılacak olan Organizasyon Toplantısına, Federasyon Temsilcileri,
Müsabaka Güvenlik Amiri, 4. Hakem, kulüplerin birer yetkilisi, TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü, her
iki kulübün Kulüp Doktoru, Akreditasyon Sorumlusu, Kulüp Güvenlik Sorumlusu, Özel Güvenlik
Sorumlusu ve Stadyum Müdürünün katılması zorunludur. Toplantıda sosyal mesafe gözetilerek oturma
düzeni sağlanır.
2- Takım araçları ve hakem araçları stadyuma en az 15 dakika zaman farkı ile giriş yapmalı ve aynı
zaman farkı ile stadyumu terk etmelidir.
3- Takım otobüsleri, takım malzeme araçları, hakem araçlarının birbirlerine uzak mesafede park etmeleri
gerekmektedir.
4- Müsabaka esnasında T Alanında, yedek kulübesinde bulunması gereken kişiler, hakemler, TFF
Güvenlik ve Akreditasyondan Sorumlu Temsilci, Müsabaka Güvenlik Amiri, VAR görevlisi (1 kişi),
yayıncı kuruluş saha içi görevlisi (1 kişi), akredite edilmiş özel güvenlik personeli, ev sahibi kulüp Genel
Müdürü veya Stadyum Müdürü dışında kimse bulunamaz. Soyunma odası koridorlarına sahada ve T
Alanında bulunabilecek kişiler haricinde kişilerin giriş çıkışları yasaktır.
5- Müsabakada taç çizgilerinde 2’şer, kale arkalarında 1’er olmak üzere 6 top toplayıcı görev yapar. Top
toplayıcıların yaşları 20 ile 30 yaş arasında olmalıdır. Top toplayıcılar eldiven ve maske takmalıdır. Her
top toplayıcıda topları dezenfekte etmek için dezenfektan ile hijyenik tek kullanımlık bez bulunmalıdır.
6- Müsabakalarda en az 15 top kullanılır. Müsabaka toplarının maç gününde ev sahibi kulüp görevlileri
tarafından dezenfekte edilmesi, kapalı bir alanda muhafaza edilerek 4. Hakem tarafından toplar teslim
alınıncaya kadar kimsenin temas etmesine izin verilmemesi zorunludur. Topların eşit aralıklarla saha
kenarına dizilmesi sağlanır. Maç öncesi, devre arası ve maç sonunda müsabaka topları dezenfekte edilir.
Ayrıca müsabaka esnasında oyun dışında kalan toplar top toplayıcılar tarafından dezenfekte edilerek
saha kenarındaki yerine konulur.
7- Müsabakalarda Saha Komiseri görevlendirilmez.
8- Oyuncu değişiklik tabelaları ev sahibi kulüp çalışanları tarafından müsabaka öncesi ve devre arasında
dezenfekte edilir ve 4. Hakeme teslim edilir. Oyuncu değişiklik tabelalarına 4. Hakeme teslim edildikten
sonra diğer kişilerin temas etmesi yasaktır.
9- Yedek Kulübelerinde kişilerin aralarında 2’şer koltuk boş bırakılarak oturulması zorunludur. Yedek
kulübesinde bulunma hakkı bulunan diğer kişiler aralarında en az 1 (bir) metre mesafe bırakılarak, yedek
kulübesi ile aynı hizada olacak şekilde oturacaktır. Müsabaka isim listesinde yer almayan futbolcular ve
Delegasyon 2’de akredite edilmiş görevliler yedek kulübesinin arkasındaki tribünlerde aralarında 3
koltuk boşluk bırakılacak şekilde ve arka sıradaki oturma düzeni arada bir sıra boş bırakılmak suretiyle
ön sıraya göre çaprazlama olarak oturmalıdır.
10- Müsabaka öncesi, devre arası ve müsabaka sonunda ev sahibi takım, misafir takım ve hakemler ayrı
ayrı zaman diliminde sahaya çıkacak ve sahadan ayrılacaktır. Sahaya giriş ve çıkışlar 4. Hakemin
kontrolünde yapılır.
11- Müsabaka öncesi hakemler tarafından yapılan teçhizat kontrolü, seremoniden önce saha içerisinde
yapılacak ve oyuncuların birbirleri ve hakem ile arasındaki mesafenin en az 1,5 (bir buçuk) metre

olmasına dikkat edilir. Protokol tribünü selamlanacak; tokalaşma yapılmayarak para atışına geçilir.
Takımların ayrı ayrı ve birlikte takım fotoğrafı çekilmez.
12- Futbolcuların hangi alanlarda ısınacakları ve ısınma alanlarında aynı anda en fazla kaç kişinin
ısınabileceği müsabakanın 4. Hakemi tarafından belirlenir ve organizasyon toplantısında ilgililere
bildirilir.
13- Müsabakalarda refakatçi çocuk, maskot ve benzeri uygulamalar ile müsabaka öncesi orta yuvarlağa
kulüp sponsor ve lig isim logolarının konulması etkinliği yapılmaz. Kulüplerin müsabaka öncesi sahaya
pankartlarla çıkma etkinliği yapılmaz. TFF’nin izin verdiği sosyal ve toplumsal mesaj içeren pankartlar
ile TFF’nin uygun göreceği pankartlar TFF temsilcisinin tribünlerde göstereceği yere asılır.
14- Ev sahibi kulüpler uygun görecekleri tribünlere, genel mevzuata aykırı olmaması ve sağlık tedbirleri
ile genel güvenlik ve emniyet tedbirlerini sağlamak koşuluyla reklam alabilirler.
15- Stadyumlarda, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında sağlık ve hijyen uygulamalarının
düzenlenmesi ve uygulanması hususundaki tüm sorumluluk ev sahibi kulübe aittir.
16- Kulüpler müsabakalarda yer alacak futbolcuları, teknik adamlar ve diğer tüm görevlilerini işbu
talimatta belirtilen sağlık tedbirlerine ilişkin hususlar ile TFF Sağlık Kurulu tarafından hazırlanarak TFF
internet sitesinde yayınlanan “Futbola Dönüş Öneri Protokolü” hakkında bilgilendirmek zorundadır.
17- Müsabakalarda Ek-3’te yer alan Zaman Çizelgesi uygulanır.
MADDE 6 – İLAVE SAĞLIK TEDBİRLERİ
1- TFF Sağlık Kurulu tarafından her müsabakaya TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü olarak bir doktor
atanır.
2- Futbolcular, teknik adamlar ile yedek kulübesinde bulunacak kişilerin stadyuma girişlerinde, ev
sahibi kulüpler tarafından belirlenecek sağlık görevlileri aracılığı her iki kulübün takım doktorlarının ve
TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörünün nezaretinde kulak yolundan tek kullanımlık uç aracılığı ile ateş
ölçümü yapılır. Ateşi 37,8 derece ve üzerinde olanlar stadyuma alınmaz.
3- Stadyuma girecek diğer tüm kişilerin ev sahibi kulüp tarafından belirlenecek sağlık görevlileri
aracılığı ile kulak yolundan tek kullanımlık uç aracılığı ile ateş ölçümü yapılır. Ateşi 37,8 derece ve
üzerinde olanlar stadyuma alınmaz.
4- Kulüpler tüm futbolcularına, teknik ve destek ekiplerine, maç operasyonu içerisinde çalışacak tüm
görevlilerine, her müsabakadan 2 gün önce (MG -2) Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar ile Sağlık
Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda Covid-19 PCR testi ve Antikor testi yaptırılması
zorunludur.
5- Müsabakalarda görev alacak yayıncı kuruluş çalışanlarına her müsabakadan 2 gün önce (MG -2)
yayıncı kuruluş tarafından, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar ile Sağlık Bakanlığı tarafından akredite
olan laboratuvarlarda Covid-19 PCR testi ve Antikor testi yaptırılması zorunludur.
6- Müsabakalarda görev alacak medya mensuplarına her müsabakadan 2 gün önce (MG -2) TSYD’nin
kontrolü ile görev yaptıkları medya kuruluşu tarafından, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar ile Sağlık
Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda Covid-19 PCR testi ve Antikor testi yaptırılması
zorunludur.

7- Kulüp Doktorlarının A Takım Listesinde bulunan ve müsabaka isim listesine yazacakları genç
futbolcularının, idarecilerinin, teknik adamlarının, görevlilerinin ve destek ekiplerinin Sağlık Bakanlığı
tarafından akredite olan laboratuvarlarda yapılmış COVID-19 PCR test sonuçları ile Antikor testi
sonuçlarını Müsabaka Organizasyon Toplantısından önce saat 11:00’de TFF Sağlık Tedbirleri
Kontrolörü’ne teslim etmesi zorunludur.
Kulüp doktorları tarafından teslim edilen testlerin sonucunda salgın hastalığı geçirmekte olanlar ile test
yaptırmayanlar stadyuma giremez, müsabakalarda yer alamazlar.
Takımların A Takım Listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre müsabakalarda görev
alacak olanların sayısı 14 futbolcunun altına inmesi halinde, müsabaka oynatılmayarak TFF tarafından
ileri bir tarihe ertelenir.
8- Müsabakada görev alacak ve akreditasyon işlemi yapılmış olan yayıncı kuruluş ve medya
görevlilerinin Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar ile Sağlık Bakanlığı tarafından akredite edilmiş
laboratuvarlarda yaptırılmış Covid-19 PCR ve Antikor test sonuçlarının Yayıncı Kuruluş Yetkilisi ile
TSYD görevlisi tarafından Müsabaka Organizasyon Toplantısından önce saat 11.00’da TFF Sağlık
Tedbirleri Kontrolörü’ne teslim edilmesi zorunludur.
Test sonuçları neticesinde salgın hastalığı geçirmekte olanlar ile test yaptırmayanların derhal
akreditasyonu ilgili kuruluş tarafından iptal ettirilir, stadyuma alınmaz ve müsabakada görev
yapamazlar.
9- Müsabakada görev yapacak TFF görevlilerine her müsabakadan 2 gün önce (MG -2) TFF tarafından
Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar ile Sağlık Bakanlığı tarafından akredite edilmiş laboratuvarda
Covid-19 PCR testi ve Antikor testi yaptırılır. Test sonuçları neticesinde salgın hastalığı geçirmekte
olanlar ile test yaptırmayanlar müsabakada görev alamazlar.
10- Kulüpler, yayıncı kuruluş ve TSYD; test yaptırması zorunlu olan kişilerden Covid-19 PCR Testi ve
Antikor testi yaptırmaya ve test sonuçlarını TFF ile paylaşılmasına, test yaptırmayanlar ile test
sonuçlarına göre salgın hastalığı geçirmekte olanların stadyuma alınmayacaklarını bildiklerine ilişkin
yazılı muvafakat almak zorundadırlar.
11- Görevliler, stadyumlardaki tüm alanlarda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak görev yapmak
zorundadır. Hakemler ile diyalog kurmak isteyen teknik heyet ile futbolcular, maç süresince hakemlerle
aralarındaki sosyal mesafeye dikkat eder.
12- Stadyuma girişlerde maske takılması zorunludur. Maskesi olmayan kişiler stadyuma giriş yapamaz.
Müsabaka esnasında; saha içerisinde bulunan futbolcu ve hakemler ile yedek kulübesinde bulunan
sadece teknik sorumlular haricinde stadyumda bulunan tüm kişilerin sürekli olarak maske takmaları
zorunludur. Oyundan çıkan futbolcular da maske takmak zorundadır.
13- Stadyuma, protokol tribününe veya herhangi bir stadyum dahili mekana girişte ve çıkışta ön ve
arkadaki kişiler ile aralarında en az 1,5 (bir buçuk) metre mesafe bırakılarak giriş ve çıkış yapılması
zorunludur.
14- Stadyum içerisinde hiçbir alanda kapalı su harici ikram yapılmayacak, ikram alanları ve büfeler
kapalı bulundurulmalıdır.
15- Asansörler mümkün olduğu sürece kullanılmamalı, kullanılması halinde sosyal mesafeye uygun
olarak en az sayıda kişinin kullanması sağlanmalıdır.

MADDE 7 – MEDYA – YAYINCI KURULUŞ
1- Stadyumlarda resmi yayıncı kuruluş ve medya kuruluşlarından en fazla Ek-1’de belirtilen sayıda
personelin görev yapmasına izin verilir.
2- Müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında sahada Foto Muhabiri ve Yayıncı Kuruluş kameramanları
dışında medya mensubu bulunamaz. Müsabakaya akredite olan medya mensupları sadece Basın Tribünü
alanlarını kullanabilir. Yayıncı kuruluş görevlileri tribündeki görev alanlarında görev yapabilir.
3- Basın Tribünü’nde sosyal mesafe kuralı gözetilerek TSYD görevlisi tarafından oturma düzeni
sağlanacak olup kişiler arasında 3 koltuk boşluk bırakılacak şekilde ve arka sıradaki oturma düzeni arada
bir sıra boş bırakılmak suretiyle ön sıraya göre çaprazlama olarak oturmalıdır.
4- Saha içinde görev yapan foto muhabirleri sadece kale arkası ve tribünde Ek-2’de bulunan Stadyum
Yerleşim Planı’nda gösterilen şekilde görev yapacaklardır. Foto muhabirleri ev sahibi kulübün
sorumluluğu ve gözetiminde, 4 korner direği ile kale direkleri arasında en az 1,5 (bir buçuk) metre
aralıklarla konumlanacaktır. Gerekli kontrol müsabaka boyunca müsabakada görevli olan TFF
temsilcileri tarafından sağlanır.
5- Maç öncesi ve sonrası flaş röportajlar, tribün ile sahanın birleştiği uygun bir noktadan taşınabilir flaş
röportaj panosu önünde yapılır. Yayıncı kuruluş görevlisi tribünde, teknik direktör ve futbolcu ev sahibi
kulüp tarafından hazırlanacak flaş röportaj panosunun önünde olacak şekilde, uzun çubuklu veya ayaklı
mikrofon kullanılmak suretiyle gerçekleştirilir. Elverişsiz hava koşullarında flaş röportajlar TFF
Temsilcisinin kontrolünde kapalı alanda yapılır.
6- Basın toplantıları sadece Türkiye genelinde temsilcilik ve bürosu bulunan ulusal ajans muhabirleri ve
yayıncı kuruluş kameramanının katılımı ile yapılır. Müsabakaya akredite olmuş muhabirlerin soruları
Basın toplantısı başlamadan önce TSYD görevlisi aracılığı ile ilgili takım medya sorumlusuna iletilir.
Basın toplantılarından sadece yayıncı kuruluş görüntü alır ve talep eden diğer lisanslı medya
kuruluşlarına müsabakanın bitiminden 75 dakika sonra paylaşmak üzere sinyal üretir.
7- Müsabakalarda yapılacak olan röportaj ve basın toplantılarında medya mensupları ile arada en az 1,5
(bir buçuk) metre mesafe bırakılması ve mikrofonlarda kılıf ve mikrofon çubuğu kullanılması
zorunludur.
8- Müsabaka sonu Karma Alan (Mixed-Zone) uygulaması ve röportajları yapılmaz.
9- Basın Çalışma Odası ile Foto Muhabirleri Çalışma Odası maç sonu kullanılmaz.
10- Hijyen tedbirleri nedeniyle müsabakanın başlamasından önce takım soyunma odalarından görüntü
alınmaz.
11- Müsabaka öncesinde yayıncı kuruluş tarafından yayıncı kuruluş yorumcusu ile gerçekleştirilen saha
içi röportajları yapılmaz, ancak bu röportajlar istenirse tribünde yapılabilir.
12- Maç Anlatım Odası, Radyo Anlatım Odası, Panoramik Stüdyo vb. stadyumlardaki kapalı medya
alanlarında masa, sandalye ve oturma düzeni sosyal mesafeye uygun şekilde oluşturulur.
13- Yayıncı kuruluşun akredite edilen görevlileri, müsabaka günü 25 kamera kullanılacak Süper Lig
müsabakalarına 12 saat, diğer Süper Lig müsabakalarına 8 saat, Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına
8 saat, TFF 1. Lig müsabakalarına 4 saat kala yayın ekipmanının kurulması amacıyla stadyuma girebilir.

MADDE 8- AKREDİTASYON
Müsabakalardaki akreditasyon işlemleri Ek-1’de gösterilen görevli ve sayılar dikkate alınmak suretiyle
uygulanır.
MADDE 9- OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
1- Müsabakalarda 5 oyuncu değişikliği yapılabilir. Oyuncu değişiklikleri oyunu kesintiye uğratmamak
adına devre arasında yapılacak değişiklikler hariç müsabaka esnasında en fazla 3 defada yapılabilir.
2- Eleme usulüne göre oynanan müsabakalarda uzatma devreleri oynanması halinde, takımlar uzatma
devrelerinde ilave 1 oyuncu (Oyuncu değişiklik hakkının tamamının kullanılmış olup olmadığına
bakılmaksızın) değişikliği yapabilirler.
MADDE 10 – TALİMATTA BULUNMAYAN HUSUSLAR
Bu Talimatta hükme bağlanmamış hususlar hakkında TFF karar vermeye yetkilidir.
MADDE 11 – EKLER
Ekler, bu talimatın ayrılmaz parçası olup talimat hükmü niteliğindedir.
MADDE 12 - YÜRÜRLÜK
Bu Talimat TFF Yönetim Kurulu’nun 28.05.2020 tarih ve 33 sayılı toplantısında kabul edilmiş ve
TFF’nin resmi sitesi olan www.tff.org’da 29.05.2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

EK 1- MÜSABAKALARDA STADYUMA GİREBİLECEK KİŞİLER
A- GENEL AKREDİTASYON LİSTESİ:

SEYİRCİSİZ MÜSABAKALAR GENEL AKREDİTASYON LİSTESİ
(OYNAYAN FUTBOLCULAR HARİÇ)

254

EV SAHİBİ KULÜP

95

MİSAFİR KULÜP

48

TFF MÜSABAKA GÖREVLİLERİ

16

YAYINCI KURULUŞ

70

GÖRSEL-YAZILI MEDYA

24

RESMİ GÖREVLİLER (+ Resmi Güvenlik)

33

PROTOKOL (+ TFF Yöneticisi)

10

OYNAYAN FUTBOLCULAR DAHİL TOPLAM SAYI

296

B- MÜSABAKAYA AKREDİTE EDİLECEK KİŞİ VE GÖREVLİLER:
Müsabakalara aşağıdaki tabloda gösterilen futbolcu ve teknik heyet dahil en fazla 296 kişi görev
yapabilecektir.

EV SAHİBİ KULÜP

95

FUTBOLCU

OYUN ALANI

11

YEDEK FUTBOLCU

YEDEK KULÜBESİ veya ARKASI TRİBÜN –
OYUN ALANI

10

KADROYA GİREMEYEN
FUTBOLCULAR

YEDEK KULÜBELERİ ARKASI TRİBÜN

7

TEKNİK DİREKTÖR

YEDEK KULÜBESİ

1

İDARİ SORUMLU

YEDEK KULÜBESİ

1

ANTRENÖR

YEDEK KULÜBESİ veya ARKASI TRİBÜN

1

KALECİ ANTRENÖRÜ/ANTRENÖR

YEDEK KULÜBESİ veya ARKASI TRİBÜN

1

FİZYOTERAPİST/MASÖR

YEDEK KULÜBESİ

1

DOKTOR

YEDEK KULÜBESİ

1

TERCÜMAN

YEDEK KULÜBESİ

1

ATLETİK PERFORMANS UZMANI

YEDEK KULÜBESİ veya ARKASI TRİBÜN

1

MALZEMECİ

YEDEK KULÜBESİ veya ARKASI TRİBÜN

1

DELEGASYON-2

DELEGASYON-3

Malzemeci, 2.Masör, istatistikçi, analist ve benzeri
teknik elemanlardan oluşan kişiler (Bu görevliler
yedek kulübesinde bulunamazlar)
Takımı taşıyan şoför, koruma, müstahdem ve
benzeri görevlerle akredite olan kişiler (Bu kişiler
görevleri tamamlanınca akredite alanlarında
bulunamazlar)

4

4

KULÜP MEDYA SORUMLUSU

1

KULÜP GENEL MÜDÜRÜ

1

KULÜP GÜVENLİK SORUMLUSU

1

AKREDİTASYON SORUMLUSU

1

STADYUM MÜDÜRÜ
BAKIM ONARIM GÖREVLİSİ
BAKIM SAHA İÇİ GÖREVLİSİ
TURNİKE GÖREVLİSİ

T ALANI
Stadyumun tüm alanlarında oluşabilecek arızalara
müdahale edebilecek görevliler
Müsabaka öncesi ve devre arasında sahaya bakım
yapan görevliler
Görevli, Protokol ve Basın giriş kapılarındaki
görevliler

1
8
8
3

TEMİZLİK GÖREVLİSİ

Genel temizlik görevlileri

3

İKRAM GÖREVLİSİ

Protokol’e su temini

2

REKLAM PANO GÖREVLİLERİ
HİZMET GÖREVLİSİ
TOP TOPLAYICI (20 yaş ve üzeri)
OPERASYON 1
OPERASYON 2
KULÜP PERSONELİ

4
Her iki takım soyunma odası, hakem, temsilci odaları
ve koridorları
SAHA KENARI (KALE ARKASI 1’ER, TAÇ
ÇİZGİLERİ 2’ŞER)
Ev sahibi kulüp tarafından stadyum içerisindeki teknik
problemleri gidermek amacı ile görevlendirilen kişi
Operasyon 1’de belirtilen kişilere ve Organizasyona
yardımcı olacak personel
Stadyum Müdür Yardımcısı, Anons Görevlisi,
Skorboard Görevlisi

MİSAFİR KULÜP

2
6
1
5
3

48

FUTBOLCU

OYUN ALANI

11

YEDEK FUTBOLCU

YEDEK KULÜBESİ veya ARKASI TRİBÜN –
OYUN ALANI

10

KADROYA GİREMEYEN
FUTBOLCULAR

YEDEK KULÜBESİ ARKASINDA TRİBÜNDE

7

TEKNİK DİREKTÖR

YEDEK KULÜBESİ

1

İDARİ SORUMLU

YEDEK KULÜBESİ

1

ANTRENÖR

YEDEK KULÜBESİ veya ARKASI TRİBÜN

1

KALECİ ANTRENÖRÜ/ANTRENÖR

YEDEK KULÜBESİ veya ARKASI TRİBÜN

1

FİZYOTERAPİST/MASÖR

YEDEK KULÜBESİ

1

DOKTOR

YEDEK KULÜBESİ

1

TERCÜMAN

YEDEK KULÜBESİ

1

ATLETİK PERFORMANS UZMANI

YEDEK KULÜBESİ veya ARKASI TRİBÜN

1

MALZEMECİ

YEDEK KULÜBESİ veya ARKASI TRİBÜN

1

DELEGASYON-2

DELEGASYON-3

Malzemeci, 2.Masör, istatistikçi, analist ve benzeri
teknik elemanlardan oluşan kişiler (Bu görevliler
yedek kulübesinde bulunamazlar)
Takımı taşıyan şoför, koruma, müstahdem ve
benzeri görevlerle akredite olan kişiler (Bu kişiler
görevleri
tamamlanınca
akredite
alanlarında
bulunamazlar)

4

4

KULÜP MEDYA SORUMLUSU

1

KULÜP GENEL MÜDÜRÜ

1

KULÜP GÜVENLİK SORUMLUSU

1

TFF MÜSABAKA GÖREVLİLERİ

16

HAKEM

SAHA İÇİ

3

4.HAKEM

T ALANI

1

TEMSİLCİ

T ALANI - PROTOKOL

2

GÖZLEMCİ

PROTOKOL

1

SAĞLIK TEDBİRLERİ
KONTROLÖRÜ

TFF SAĞLIK KURULU TARAFINDAN
GÖREVLENDİRİLECEK DOKTOR

1

E-BİLET (NETAŞ) GÖREVLİLERİ

KONTROL ODASI

2

DOPİNG

PROTOKOL-T ALANI

2

VAR TEKNİK PERSONELİ

(T Alanda 1 kişi)

4

YAYINCI KURULUŞ*

70

YAYINCI KURULUŞ ORG. SORUMLUSU

1

YAYINCI KURULUŞ SAHA İÇİ GÖREVLİSİ

53

YAYINCI KURULUŞ DESTEK GÖREVLİSİ

14

YAYINCI KURULUŞ RADYO GÖREVLİSİ

2

*25 kameranın kullanılacağı müsabakalarda yayıncı kuruluş mensupları akreditasyon uygulaması 110
kişi olarak yapılır.

MEDYA

24

MUHABİR*

10

FOTO MUHABİRİ

12

BASIN ORGANİZASYON SORUMLUSU

1

BASIN ORGANİZASYON GÖREVLİSİ

1

* Yayıncı kuruluşun 25 kamera kullanacağı müsabakalarda medya mensupları için ilave 10 muhabir
akreditasyona eklenir.

RESMİ GÖREVLİLER (Resmi Güvenlik – Özel Güvenlik – Sağlık ve İtfaiye
Görevlileri)
MÜSABAKA GÜVENLİK AMİRİ
RESMİ GÜVENLİK (İl Spor Güvenlik Kurulları karar verecektir.)

33 +
Resmi G.
1
Esnek

ÖZEL GÜVENLİK AMİRİ

1

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ

20

SAĞLIK-İTFAİYE GÖREVLİLERİ

11

SEDYECİ

4

SAĞLIK GÖREVLİLERİ

4

SAĞLIK DELEGASYON

1

İTFAİYE GÖREVLİLERİ (Şoför +1 kişi)

2

PROTOKOL TRİBÜNÜ

10+TFF

EV SAHİBİ KULÜP

5

MİSAFİR KULÜP

5

TFF (TFF BAŞKANI VE TFF BAŞKANI TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLECEK
KİŞİLER.)

ESNEK

EK 2 – STADYUM YERLEŞİM PLANI

EK-3
ZAMAN ÇİZELGESİ
Zaman
11.00
12.00
120
Dakika
90
Dakika
75
Dakika
60
Dakika
45
Dakika
25
Dakika
20
Dakika
18
Dakika
15
Dakika
10
Dakika
7
Dakika
5
Dakika

AÇIKLAMA
TEMSİLCİNİN ve DÖRDÜNCÜ HAKEMİN STADA GELİŞİ,
STADIN ve SAHANIN DENETLENMESİ
MÜSABAKA ORGANİZASYON TOPLANTISI
HAKEMLERİN STADA GELİŞİ
EV SAHİBİ TAKIMIN STADA GELİŞİ
MİSAFİR TAKIMIN STADA GELİŞİ
DÖRDÜNCÜ HAKEMİN HER İKİ TAKIMDAN MÜSABAKA
İSİM LİSTELERİ VE LİSANSLARI TESLİM ALMASI
HAKEMLERİN VE TAKIMLARIN ISINMAK İÇİN SOSYAL
MESAFE KURALINA UYGUN OLARAK AYRI AYRI OYUN
ALANINA ÇIKMASI
HAKEMLERİN SOYUNMA ODALARINA DÖNMELERİ
TAKIMLARIN AYRI AYRI SOYUNMA ODALARINA
DÖNMELERİ
SAHADA BULUNMASI GEREKENLER ve ZEMİN İLE İLGİLİ
SON KONTROLLER
TAKIM LİSTELERİNİN ANONS EDİLMESİ
4. HAKEMİN TAKIMLARI SAHAYA ÇIKMAK İÇİN DAVET
ETMESİ
TAKIMLARIN ve HAKEMLERİN OYUN ALANINA AYRI
AYRI ÇIKMASI, GİYSİ VE GEREÇLERİN KONTROLÜ
İSTİKLAL MARŞI, SEREMONİ

3
Dakika

PARA ATIŞI, TOP ve KALE SEÇİMİ, YARDIMCI
HAKEMLERİN KALELERİ KONTROLÜ, 4. HAKEMİN
KONTROLLERİ ve TEMSİLCİLERDEN VEYA
GÖZLEMCİDEN “BAŞLA” İŞARETİ ALINMASI

0
Dakika

MÜSABAKANIN BAŞLAMASI

